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รายงานการสํารวจและศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น 
ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2554 

ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
................................................ 

 
1. ความเป็นมา 
      การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประเทศเกาหลีเป็นประเทศหน่ึง 
ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างสร้างสรรค์ จนทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง  
ก้าวกระโดด ดงัน้ัน กรณีศึกษาของประเทศดังกล่าวจะทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาและ    
การวางโครงสร้างระบบสนับสนุนต่างๆ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บรรลุผลเป็นรูปธรรม       
ที่ปรึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น จึงได้จัดคณะ
เดินทางสํารวจและศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น ณ สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ ระหว่างวันท่ี 9-13 
สิงหาคม 2554 ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (นายพิชัย  ตั้งชนะชยัอนันต์)
เจ้าหน้าทีส่ํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ นางสาวสนิุสา  ตามไท นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา นางลิวัน   
ทองปาน นางสาวธารทิพย์  ศรีสันติสขุ และนางสาวกนกวรรณ  บัวผดุ และเจ้าหน้าทีศู่นย์บริการวิชาการ สถาบัน
บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ จาํนวน 9 ราย ขอสรุปผลการสํารวจและศึกษาดูงานในแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 
 1) การศึกษาดูงานโรงงานผลิตพลอยสีม่วง Daeyeongdsa  เกาหลีใต้นับเป็นดินแดนพลอยสมี่วง 
หรือ Amethyst โดยมีความเชื่อว่าพลอยดังกล่าวเป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค และนิยมนํามาแปรรูปเป็น
เคร่ืองประดับ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลติภัณฑ์ 
 2) การสํารวจตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) เป็นตลาดค้าผ้าผืนส่งขนาดใหญ่ มีความ
หลากหลายทั้งผ้าตดัสูท ผ้าชิน้สําหรับตดัเสือ้ เสื้อผ้าสําเรจ็รูป กระโปรง สูทบุรุษ เนคไท ผ้าพันคอ รองเท้า ซึ่งเป็น
แหล่งวัตถุดิบทีส่ําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นของเกาหลีใต ้
 3) การสํารวจตลาดเมียงดง (Myeongdong Market) เป็นศูนย์รวมแฟชั่นทีส่ําคัญของผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ทีม่ีศักยภาพและสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นที่หลากหลาย 
  4) การเข้าพิพิธภัณฑส์าหร่าย ซงฮัก (Songhak Laver Museum) ซึง่เป็นศูนย์แสดงสาหร่ายทะเล
ที่ครบวงจรแหง่แรกของเกาหลีใต้  

 2. ผลการสํารวจและศึกษาดูงาน  
 2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ 
 1) ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๔ เศรษฐกิจเกาหลีใตยั้งคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง มีอัตราการเจริญ 
เติบโตร้อยละ ๔.๒ เน่ืองจากการส่งออก การบริโภค และการลงทุนภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีปัญหา
ภาวะเงินเฟ้อกําลังเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในช่วง
ไตรมาสหลังของปี ๒๕๕๔ แต่อย่างไรก็ตามประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ ร้อยละ ๔.๕ 
ซึ่งคงเดิมจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 
  2) ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ไดป้รับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบายขึ้น ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคมและ
มีนาคม ๒๕๕๔ เพ่ือแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงข้ึน โดยอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยู่ที่ร้อยละ ๓ นอกจากน้ี 
รัฐบาลเกาหลีใต้ยังออกมาตรการตรึงราคาสินค้าควบคุมและสินค้าจําเป็นในชีวติประจําวันในช่วงเดือนมกราคม- 
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มิถุนายน ๒๕๕๔ และตรึงราคาสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ก๊าซ และบริการไปรษณีย์ตลอดปี ๒๕๕๔ รวมทั้ง
จัดสรรโควตาภาษีสําหรับการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่จําเป็น อาทิ สุกร ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๔      
  3) รัฐบาลเกาหลีใต้มุ่งดําเนินการเพ่ือส่งเสริมการส่งออกและสร้างงานให้แก่ชาวเกาหลีใต้ โดย
พยายามจัดทําความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ในลักษณะ 3 ฝ่ายและทวิภาคีระหว่าง
เกาหลีใตกั้บจีนและญี่ปุ่น และตดิตามเร่งรัดใหส้หรฐัอเมริกาให้สตัยาบัน FTA ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือให้เกาหลีใต้มี FTA ที่มีผลบังคับใช้ทั้งกับสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมริกาภายในปีน้ี นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดตั้ง 
Overseas Venture Organization ซึ่งจะเป็นหน่วยงานส่งเสริมให้นักลงทุนรุ่นใหมช่าวเกาหลีใต้ไปลงทุนใน
ต่างประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของประธานาธิบดีเกาหลีใตท้ี่จะสร้างให้คนรุ่นใหม่ของเกาหลีใตจํ้านวน 
๑๐๐,๐๐๐ คนเป็น Global Leaders (ทํางานกับบริษัทต่างชาตแิละทํางานในต่างประเทศ) และแก้ปัญหาการ
ว่างงานของเยาวชนเกาหลีใต ้
  4) เศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น โดยในระยะ
สั้นเกิดผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการผลติของเกาหลีใต้ เน่ืองจากญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ส่งออกชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญของเกาหลีใต้ และจํานวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางไปเท่ียวเกาหลีใตล้ดลง 
นอกจากน้ี กระแสความวติกกังวลเรื่องความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ยังสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การส่งออกโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๕๔ 
เศรษฐกิจของเกาหลีใต้อาจปรับตัวเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ ๐.๐๕-๐.๒๕ จากการส่งออกไปยังตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้น
แทนทีส่ินค้าของญี่ปุ่นที่ส่งออกน้อยลงเนื่องจากการปรับลดปริมาณการผลิต 
  5) นโยบายเศรษฐกิจปี ๒๕๕๔  
      กระทรวงยุทธศาสตรแ์ละการคลัง (Ministry of Strategy and Finance) ของเกาหลีใต้ได้
จัดทํานโยบายเศรษฐกิจสําคัญ ปี ๒๕๕๔1 ซึง่มีวิสัยทัศน์ คือ advanced, leading economy with shared 
growth เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิทีอ่ตัรารอ้ยละ ๕ พร้อมท้ังขยายอตัราการจ้างงานให้เพ่ิม
สูงข้ึน โดยกําหนดนโยบายเศรษฐกิจหลัก ๔ เร่ือง ดังน้ี 
 5.๑) สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาคเพ่ือให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศและ
ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และปรบัปรุงปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับผลกระทบตา่ง ๆ จากเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศ 
 5.๒) สนับสนุนกลุ่มคนทํางานเพ่ือขยายอัตราการจ้างงานและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหว และยกระดับคุณภาพชีวติเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบประกันภัยสังคม 
(social safety nets) 
 5.๓) เพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศให้สมดุลกับการเติบโตของอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสร้างเครื่องจักรใหมท่างเศรษฐกิจเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน เช่น เทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรมสเีขียว 
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แต่งกายแฟช่ันตามสไตล์เกาหลใีต้ 

  

 5.๔) กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น FTA  
เพ่ือขยายทุนสังคม ปรับปรุงองค์กรและแนวทางปฏิบัติให้ได ้
มาตรฐานสากล และยกระดับความโปร่งใสของเศรษฐกิจประเทศ 

  2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่นในเกาหลใีต้ 
1) อุตสาหกรรมค้าปลีกเสื้อผา้แฟชั่น  

สร้างรายได้ให้กับประเทศ 15,187.7 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2552 รายได้ส่วนใหญ ่
มาจากเสื้อผ้าสตรี ร้อยละ 48.0 เสื้อผ้าบุรษุ ร้อยละ 38.9 และเสื้อผ้าเด็ก  
ร้อยละ 13.1 ของมูลค่าตลาดท้ังหมด 

2) อุตสาหกรรมรองเท้าสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
2.31 พันล้านดอลลารส์หรัฐ เพ่ิมขึ้นเฉล่ียรอ้ยละ 4.2 ตั้งแต ่
ปี 2548 จนถึงปี 2552 ส่วนใหญม่าจากชอ่งทางการจัดจําหน่ายสินค้าเฉพาะ  
ร้อยละ 61.5 ศูนย์การค้า รอ้ยละ 22.5 ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้อยละ 6.8  
ร้านค้าทั่วไปท่ีจําหน่ายสินค้าหลายประเภท ร้อยละ 6.3 และช่องทางอ่ืนๆ  
ร้อยละ 2.9 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด 

3) อุตสาหกรรมแฟชั่นจัดอยู่ 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมที่มกีารเติบโตมากที่สุดในเกาหลีใต้ ในปี 
2551 รัฐบาลเกาหลีใต้ไดใ้ชง้บประมาณมากถึง 1.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของ
งบประมาณภาครัฐในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเกาหล ี

4) เกาหลีใตใ้ชว้ัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าที่มี
แหล่งกําเนิดจากเกาหลีใต ้(Made in Korea) 

5) รูปแบบของแฟชั่น มคีวามเป็นเอกลักษณ์ เรียบง่ายแตโ่ดดเด่น เป็นเสื้อผ้าหลายช้ิน (Double 
Layer) ทําใหผู้บ้ริโภคสามารถนําความสร้างสรรค์มาใช้ในการแต่งกายได้โดยนําเสื้อผ้าหรือเครื่องประดบัมาเปลี่ยน
รูปแบบในการสวมใส่ได้หลากหลาย เช่น การเปล่ียนสไตล์การแต่งตัวโดยใส่กระโปรงทบักางเกงผ้ายืด การสวมใส่
เสื้อผ้าที่มีสสีันตัดกัน รวมทั้งการเพ่ิมเครื่องประดับตกแต่งเพ่ิมเติม เช่น ผ้าพันคอ หมวก กระเป๋า แว่นตากันแดด 
หรือใชผ้้าผูกเอวแทนเข็มขดั เป็นต้น 

6) สีสันของเส้ือผ้า จะมีทั้งสพ้ืีนที่ดูคลาสสคิและสสีันสดใสข้ึนอยู่กับฤดกูาล ชาวเกาหลีใต้นิยมใส่
รองเท้าส้นสูงและรองเท้าบู๊ต สีสันรองเท้าจะออกแนวพ้ืนๆ เพ่ือใหใ้ส่ง่าย เข้ากับทุกชดุ ส่วนเครื่องประดับ นิยมใส่
ทองคําขาวหรือเงินประดับดว้ยเพชรคริสตลั (เพชรเทียม) แต่ไม่นิยมทองคํา 

7) อุตสาหกรรมแฟช่ันเป็นแบบ OBM (Original Brand Manufacturing) มีตราสินค้าเป็นของ
ตัวเอง ออกแบบเอง ผลิตเอง และมีลักษณะ ODM (Original Design Manufacturing) ที่มีการออกแบบและผลติ
เองแต่เป็นตราสินค้าของคนอ่ืนเป็นส่วนน้อย 

8) แนวทางในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ของเกาหลีใต้ 
    8.1) จัดตั้งศูนย์กลางทางด้านการเงิน (Financial Hub) ในมิลาโนดีไซน์ ซิตี ้(Milano 

Design City) ให้แกผู่้ประกอบการที่ผลติสินค้าสร้างสรรค์ 
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สัญลักษณ์โครงการคอนเซ็ปต์เกาหล ี

 

 

                         8.2) ปลายปี พ.ศ. 2553 จัดตั้งโครงการ Concept Korea ระยะท่ี 3 เพ่ือพัฒนาขีดความ 
สามารถของนักออกแบบเกาหลีใต้ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ระหว่างนักออกแบบเกาหลีกับ 
นักออก แบบสหรัฐอเมริกา มเีป้าหมายเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันนักออกแบบเกาหลีใน
การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเน้นทักษะในการนําเอาวัฒนธรรมมาผสมผสานกับการออกแบบ (Cultural 
Treasures) ผ่านการฝึกอบรม (Mentor Programs) การประกวดผลงานออกแบบ (Designer Announcement 
Events) และกิจกรรมอื่นๆ   

    8.3) ประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชั่นให้เป็นท่ีรู้จักผ่านดารา นักแสดง นักรอ้ง เพ่ือให้อุตสาหกรรม
แฟชั่นเกาหลีเข้าถึงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ Concept Korea ระยะท่ี 3 
(Concept Korea III) โดยใชนั้กร้องวง Wonder girl 

    8.4) ส่งเสริมนโยบายในกระทรวงวัฒนธรรม 
กีฬาและการทอ่งเที่ยว เพ่ือใช้อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นสื่อทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมแฟชั่น 

    8.5) พัฒนาเขตการค้าเสรีในเมืองอินชอน  
(Inchoen Free Economic Zone : IFEZ) ให้เป็นมลิาโน ดีไซน์ ซิตี ้
(Milano Design City) ภายในปี พ.ศ. 2560 โดยภายในมีศูนย์จัด 
นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบร่วมสมัยจากบริษัทออกแบบ
ชั้นนํา ศูนย์รวมองค์กรด้านวัฒนธรรมจากอิตาลี และเป็นศูนย์รวม 
ทั้ง 3 ด้าน ไดแ้ก่ ศูนย์กลางด้านการเงิน (Financial Hub)  
ศูนย์กลางด้านการออกแบบ (Design of Milano) และศูนย์กลาง 
ด้านไอที (IT City) 

      8.6) ส่งเสริมเมืองอินชอน (Inchoen Free Economic Zone : IFEZ) เป็นศูนย์รวมองค์กร
ด้านวัฒนธรรมจากอิตาลีและเป็นศูนย์กลางความรู้ในเอเชยีในอนาคต  

     8.7) สร้างเขตแฟชั่น (Fashion district) ข้ึนที่เขตเยียงจอง (Yeongjong) ภายใต้เขตการค้า
เสรีในเมืองอินชอน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการออกแบบของประเทศ 
   9) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น คือ แม้รัฐบาลเกาหลีใต้ใหค้วาม
สนับสนุนผลักดันนักออกแบบไปสู่ตลาดโลกโดยเน้นด้านการออกแบบลวดลายความสวยงาม แต่ยังขาดการ
สนับสนุนการนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลติและการนําผลงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลติภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมแฟชั่นต่อไป 

2.3 การสํารวจตลาดแฟชั่นในเกาหลีใต้ 
1) ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market)  

  • ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองเก่าหวงจินจิมุน (Heungjinjimun) แต่จะรู้จักกันในชื่อ “ทงแดมุน” 
ตามทําเลที่ตั้ง โดยเป็นตลาดที่ใหญ่ทีสุ่ดของกรุงโซล เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าแฟชั่นต่างๆ จํานวนมาก มี
ห้างสรรพสินค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 20 แห่ง เช่น Doosan Tower, Migliore, Freya Town และ Hello Apm 
เป็นต้น 
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 ร้าน ETUDE House 

ร้าน Skin Food 

ห้าง  Doota 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
   

 • สินค้าทีม่ีมากที่สดุในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้าวยัรุ่น ผู้ใหญ ่เครื่องประดับ กิป๊ช็อป เคร่ืองหนัง 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอาง  เครื่องกีฬา ของที่ระลึก และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งน้ี สนิค้าที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด คือ เครื่องสําอาง เพราะมีราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 3 เท่า   

• ทุกวันน้ี ตลาดทงแดมุน เป็นศูนย์รวมของร้านจําหน่าย
เครื่องสําอาง เครื่องบํารุงผิวเกาหลี มใีห้เลือกทุกย่ีห้อ เช่น ETUDE 
House, Skin Food, The Face Shop, Aritaum เป็นต้น แต่ละแห่ง
ล้วนขายดีมลีูกค้าเป็นของตนเอง  

 

                 
             

 

 

              
 • บริเวณตลาดทงแดมุน มีร้านจําหน่ายสินค้าท้ังภายนอก  
      และภายในอาคาร โดยภายนอกอาคารจะเป็นร้านจําหน่ายสินค้า  
      แฟชั่นราคาถูก ส่วนภายในอาคารจะเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นทีม่ี      
      การออกแบบและผลิตภายใต้ตราสินค้าของตนเอง  
  • นอกจากน้ียังมีการจําหน่ายผ้าที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการ   
      ผลติเครื่องแต่งกาย มีการจําหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่ง   
      โดยจะพบว่าสถานท่ีแห่งน้ีจะเป็นศูนยก์ลางตลาดท่ีสาํคัญท่ีม ี
      ผูผ้ลติจากต่างชาติเข้ามาหาซื้อวัตถุดิบ สําหรับการผลิตเครื่องนุ่งหม่  
 

ลักษณะร้านค้าในตลาดทงแดมุน 
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จํานวนมาก เพราะเป็นตลาดผ้าขนาดใหญ่ทีม่ีคุณภาพ และสามารถสั่งซือ้เพ่ือนําไปผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มได ้จึงเป็น
กลไกในการสนับสนุนผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มแฟชั่นและอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศเกาหลีให้มีการเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว เพราะมีการพัฒนาตั้งแต่วัตถดุิบท่ีเป็นปัจจัยการผลติท่ีสําคัญของการผลติ รวมท้ังมีการสร้างพ้ืนที่ในการ
จัดจําหน่ายให้อยู่ในย่านเดียวกัน ทาํให้เกดิเป็นศูนย์กลางทัง้ในด้านของตลาดการซื้อขายวัตถดุิบและสนิค้าสําเร็จรูป
แฟชั่น รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

2) ตลาดเมียงดง (Myeongdong Market) 
 • ตลาดเมียงดงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนําของเกาหลี ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า
ชื่อดังอย่าง ล็อตเต ้เมโทรมิโดป้า ชินเซแก และร้านมกิลิออร์ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจํานวนมากตามตรอกซอกซอย 
แตล่ะร้านจะจําหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า นํ้าหอม เครือ่งสําอาง และสินค้าอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก 
โดยมีทั้งตราสนิค้าชื่อดังระดบัโลกและตราสินค้าที่มชีื่อเสยีงภายในประเทศ ในตลาดเมียงดงนี้มีนักท่องเที่ยวและ
ชาวเกาหลีเองไม่ต่ํากว่า 1 ลา้นคน 
 
 
 

         

ร้านค้าต่างๆ  

บรรยากาศตลาดเมียงดง 
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 • หากพิจารณาการเติบโตของตราสินค้าชื่อดังของเกาหลีจํานวนมาก จะพบว่ามีจุดเริ่มต้น
จากการบริโภคภายในประเทศของคนเกาหลี จนทําใหต้ราสินค้าน้ันมีชือ่เสียงและสามารถขยายไปตลาด
ต่างประเทศได ้ซึ่งเป็นกรณีตวัอย่างในการสร้างตราสินค้าที่สําคัญในอีกรปูแบบหน่ึง รากฐานในเรื่องชาตินิยม
กลายเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลือ่นให้เกิดกระแสการบรโิภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ รว่มกับการพัฒนาธุรกิจ  
อย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรคข์องผู้ประกอบการและการวางมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ล้วนเป็นแรงผลักดันให้
อุตสาหกรรมแฟชั่นของเกาหลีสามารถขยายตลาดไปในหลายประเทศทัว่โลก 
   
 • นอกจากน้ีเมียงดงยังเป็นแหล่ง
รวมสถาบันการเงินธนาคาร บริษัทเงินทุนตา่งๆ 
รวมทั้งสํานักงานใหญ่ของ Bank of Korea และสาขา
ของธนาคารต่างๆ ที่มใีนเกาหลีใต้ อาทิ Hana Bank, 
City Bank, Woori Bank, Korea Exchange Bank, 
Kookmin Bank และ Korea First Bank  
 

 
  3) โรงงานผลิตพลอยสีม่วง Daeyeongsa  
 • ตั้งอยู่เลขที่ 468-3 Naeyu-dong, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea  
เป็นโรงงานขนาดเล็ก มีแรงงานเพียง 5-7 คน ค่าจ้างแรงงานในโรงงาน ประมาณ 35,000 - 150,000 บาท  
ต่อเดือนต่อคน 
 • เกาหลีใต ้ได้กําหนดให้ อเมทิสต์ (Amethyst) หรือ ชาซูจอง เป็นพลอยประจําประเทศ
เมื่อปี พ.ศ. 2530 เกาหลีใต้สามารถผลิตอัญมณีได้ 2 ชนิดคือ พลอยอเมทิสต์ และหยก ซึ่งพลอยอเมทิสต์เป็น
พลอยสีม่วงอ่อนจนเกอืบไร้สีจนถึงสีม่วงเข้ม กล่าวกันว่าพลอยอเมทิสตท่ี์ดีมคุีณภาพที่สุดในโลกอยู่ที่เกาหลีใต้และ 
บราซิล ดังน้ัน คนทั่วโลกจึงนิยมเข้ามาซื้อพลอยอเมทิสต์ในเกาหลีใตโ้ดยเฉพาะอย่างย่ิงคนญี่ปุ่นและคนจีน  

 
 

ร้านจําหน่ายเครื่องสําอางค์ในตลาด
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• อเมทิสต ์(Amethyst)  อัญมณสีีม่วง เป็นพลอยในตระกูลควอทส์ เป็นอัญมณีสําหรบั   ผูท้ี่
เกิดเดือนกุมภาพันธ์ คําว่า "อเมทิสต์" เป็นคํามาจากภาษากรีก ว่า Amathystos แปลว่า "ไม่มึนเมา"  บางคนเชื่อ
ว่าอเมทิสต์จะนําโชคลาภมาสู่ผู้ครอบครอง ทําใหผู้้สวมใสเ่กิดความมุ่งมัน่ สามารถป้องกันเวทมนตร์ รวมทั้งยัง
รักษาโรคคิดถึงบ้านได้ บ้างก็เชื่อว่าอเมทิสตท์ําให้ผูส้วมใสม่ีสมองปลอดโปร่ง มีไหวพริบปฏิภาณในการสู้รบ ทําใหม้ี
ความเป็นเลิศในการทําธุรกิจ  
  • อเมทิสต ์ตามธรรมชาติมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนจนเกือบไร้สีจนถึงสีม่วงเข้ม เน้ือพลอยมีตั้งแตใ่ส
สะอาดจนถึงขุ่นทึบ อเมทิสตท์ี่ถือว่ามีคุณภาพสวยต้องมีสสีดเขม้ เสมอทัง้เม็ด เน้ือใสสะอาดมองไม่เหน็ตําหนิด้วย
ตาเปล่า เจียระไนรูปร่างสมส่วนมีประกายดี ซึ่งอเมทิสต์ คุณภาพดี สีเข้ม สวยสด เน้ือใสสะอาด ขนาดใหญ่หาได้ไม่
ยากและยังมีปริมาณมาก โดยแหล่งกําเนิดของอเมทิสต ์ท่ีมีคุณภาพสูง คือ บราซลิ แหล่งอ่ืน เช่น อินเดีย    นามิ
เบีย ศรีลังกา  
 • การเลือกซื้ออเมทิสต ์ พิจารณาในหลายปจัจัย ดังน้ี 
  - คุณภาพสี ท่ีดีท่ีสดุจะต้องมสีีม่วงเข้มสด คุณภาพรองลงมา คือ สีม่วงปานกลาง  
ม่วงอ่อน และ สีม่วงดํา และพิจารณาความสม่ําเสมอของสี วิธีการดู คือ ให้คีบพลอยควํ่าลงบนกระดาษขาวก็จะ
สามารถมองเห็นได้ว่า พลอยเม็ดน้ีมสีีเป็นหย่อมๆ หรือมีสเีสมอทั่วท้ังเมด็ 
  - ความสะอาด อเมทิสต์ทีม่คุีณภาพเน้ือดีมากจะไม่พบเห็นตําหนิใดๆ เลย แมจ้ะมองด้วย
แว่นขยาย 10 เท่า อเมทิสตท์ี่เน้ือดูขุ่นตันถือว่าคุณภาพต่ําสุด 
  - ความสมส่วนของรูปทรง ความประณีตในการเจียเหลี่ยมมุมและการชกัเงา ตลอดจน
ประกายแสง ซึง่ควรจะมีมากกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไป 
  • การดูแลรกัษาอเมทิสต ์เน่ืองจากเป็นอัญมณีที่มีความแข็งแรง แต่สามารถเกิดรอยขีดข่วนได้
ง่าย จึงควรระมัดระวังในการสวมใสแ่ละทําความสะอาด ควรทําความสะอาดด้วยนํ้าอุ่น หลีกเลี่ยงสารเคมี และ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เก็บรักษาไว้ในภาชนะบุด้วยผ้านุ่ม 
 •  ข้อควรระวงัในการซื้อ พบว่า อเมทิสตใ์นท้องตลาดมีอยู่จํานวนมากที่เป็นของสังเคราะห์ 
แม้ว่าอเมทิสต์ธรรมชาตจิะมรีาคาไม่สูงนัก แต่ยังมีการผลติพลอยสังเคราะห์ออกมาในท้องตลาด เพราะถือว่าเป็น
พลอยราคาไม่แพง คงไม่มีใครนําไปตรวจสอบ ผู้ซื้อจึงควรพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนหรือปรึกษานักอัญมณี
ศาสตร์ก่อนตดัสินใจซื้อ 

 
        อเมทสิต์อัญมณีประจําประเทศเกาหลีใต้ 
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 2.4 การสํารวจทิศทางการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ที่สําคัญในเกาหลีใต้ 
  1) Nuritkum Square Digital Pavilion กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้้  

   • ศูนย์แสดงนิทรรศการดิจิตอลแห่งใหมล่่าสุดของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ี 121-795 
Sangamdong, Mapogu, Seoul Korea เมื่อลงทะเบียนเข้าชมจะไดรั้บบัตรประจําตัวผู้เข้าชมที่เป็นคลื่นวิทยุ 
(RFID) เพ่ือเข้าชมนิทรรศการภายใน เป็นศูนย์นิทรรศการ 4 ชั้น มีการจัดแสดงเป็นส่วนต่างๆ เช่น สว่นของ
ชีวิตประจําวัน ส่วนการทํางาน ส่วนของครัวเรือน เป็นต้น ผ่านระบบสัมผัส เซ็นเซอร ์และหุ่นยนต ์ซึง่น่าจะนํามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเรา และการวิจัยพัฒนาต่อไป ภายในอาคารมีส่วนจัดแสดง เช่น  
Health Care System Smart Treatment & Prescription ซึ่งเป็นการจําลองการให้บริการด้านการแพทย์ด้วย
เทคโนโลยีทันสมัย ผ้ ูใช้จะได้รับประสบการณ์ ด้านการตรวจสุขภาพ คําชี้แจงจากแพทย์ การป้องกันรักษาด้วย
ระบบเซ็นเซอร์ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือ Computer Graphic Video 4D ซึ่งสามารถชมภาพยนตร์ 4 มิติ 
จากฟิล์ม 3 มติิ โดยเพิ่มมติทิี่ 4 คือ การเคล่ือนไหว ลม และส่ันสะเทือน ผ่านจอภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีห้อง
เสมือนจริงที่สิง่ต่างๆ ในห้องจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับคุณได้จริงๆ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 

การผลิตเครื่องประดับจากพลอยสีม่วง 
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นอกจากน้ียังมี Public Services: จําลองตนเองเป็นผ้ ูคอยรถโดยสาร ดว้ยการสร้างสภาพ 
แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Ubiquitous) ประจําทาง ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสอบ สภาพอากาศ 
การจราจร และเส้นทางการเดินรถ  
 

RFID 

ส่วนจัดแสดงภายในศูนย์แสดงนิทรรศการดิจิตอล 
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3D Painter : เลือกอุปกรณ์ตามต้องการ เช่น แปรง สีหรอื 
พู่กัน รวมทั้งรูปทรงเรขาคณิตทีต่้องการแลว้ ผู้เล่นสามารถ
วาดภาพลงบนกระดานจําลอง พร้อมตกแตง่สี หรือ ลบท้ิง
หากไม่ต้องการได้ด้วย Touch screen หลกัการทํางาน 
คล้ายการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint brush  
 
     

 
Virtual Motor Show : สร้างโลกยานยนต์ส่วนตัว ด้วย
การสัมผสัเมาส์ คีย์บอร์ด หรือ Touch Screen เพ่ือ
เปลี่ยนรูปแบบรถ สีรถ ภาพหลังและมุมกล้อง ตกแต่งสี
และยังเปลี่ยนสีที่คล้ายๆ กันได้อีก ถ้าหมุนปุ่ม Volume 
Control และ รูปทรงตามจินตนาการ  
              
 
 
 
 

Music Table: จําลองตัวเองเป็นผู้ควบคุมการสร้างเสียง
เพลง (Conductor) ด้วยการเคลื่อนไหวมือ เท้า และหรือ
ใช้้อุปกรณ์ สามารถเลือกประเภทเครื่องดนตรี เล่นเดี่ยว 
หรือเป็นวงแบบออเครสต้าได้ 

Digital Life Forms : สร้้าง
ภาพปลาจําลอง แหวกว่าย 
ตามใจด้วยเทคโนโลยี RFID 
Card ที่สระนํ้าดิจิตอล  
เมื่อสัมผสับัตรที่เครื่องอ่าน 
ปลาเสมือนก็จะจําไดจ้ากชื่อ
ของคุณ แล้วกจ็ะว่ายมาหา 
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  2) พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านแห่งชาติเกาหลี (The National Folk Museum of Korea) 

  • แสดงความเป็นมาของวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่สมัยยุคโบราณ ตั้งอยู่ท่ี 250 Seongsanno 
(134 Sinchon-dong), 
Seodaemun-gu, Seoul  ภายใน
พระราชวังเคียงบกกุง  

 • ก่อนจะเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ บริเวณทางเข้าจะเห็น
รูปป้ันหินตั้งอยู่ 12 ตัว ตั้งรวมกัน
เป็นวงกลมเป็นรูปป้ันนักษัตร 12 
ราศี และถ้าสังเกตจะเห็นนักษัตรยืน
เป็นวงกลมล้อมรอบวงกลมสแีดงอยู่ 
ถ้าใครไปยืนบนวงนั้นและส่งเสียง จะ
มีเสียงกังวาลในหู  

   • นอกจากรูปป้ันนักษัตรแลว้ไม้แกะสลักรปูหน้าปีศาจ คนเกาหลีสมัยกอ่นจะปักไม้ไว้หน้า
หมู่บ้าน เป็นความเชื่อว่าจะชว่ยขับไล่ภูติผีปีศาจ 

• ภายใน
พิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็นโซน
ต่างๆ เก่ียวกับวัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตของชาวเกาหลี
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่
อาศัย อาหารการกิน การ
รักษาโรค การละเล่น ดนตรี 
รวมถึงประเพณี 
ต่างๆ การเข้ามาชมใน 
พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี อาจจะทําให้
ชอบประวัติศาสตร์เลยก็ได ้

 
 • พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2488 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 : แสดงประวัติชนชาติเกาหลีจากธรรมชาติสู่เผ่าพันธ์ุมนุษย์ 3 ราชวงศ์เกาหลี 
การเกิดของภาษาและอักษร การแต่งกาย และถ้วยชาม 
   ส่วนที่ 2 : วิถีชีวิตและการดาํเนินชีวิตของคนเกาหลีท่ีผ่านการทํานา เกษตร การล่าสัตว์ 
หาปลา แสดงเคร่ืองมือทางการเกษตร การล่าสัตว์ในยุคอดีต 

 สว่นที่ 3 : แสดงวัฒนธรรมราชวงศ์โซชอน ตั้งแต่การเกิด การแต่งงาน การใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัว การละเล่น ดนตรี เคร่ืองดนตร ีเป็นต้น 
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  3)  โครงการเมืองสร้างสรรค์ : คลองชองเกชอน  
 • คลองชองเกชอน เดิมชื่อว่า แคชอน หมายความว่า “คลองที่ต้องเปิด. ถูกขุดข้ึนมาในสมัย
กษัตริย์ยองโจ ช่วงทศวรรษที ่1960 เขตใจกลางกรุงโซล มีความยาว 6 กิโลเมตร ในสมัยก่อนใช้เป็นท่ีซักผ้า
อาบนํ้าของประชาชน ต่อมาในปี 1967-1976 คลองถูกถมเปลี่ยนเป็นถนนและสะพานยกระดับ จนเกิดตกึ
อาคารธุรกิจมากมาย สร้างความเจริญอย่างมากมาย แต่ในทางตรงกันข้าม เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น 
คลองนํ้าเน่าเสียจากสารเคมีโรงงาน เกิดชุมชนแออัด โครงสร้างถนนผุผัง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการบําบัดซ่อมแซม
จํานวนมากต่อปี โดยในแต่ละปีต้องเสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง ตอม่อ จากการใชง้านและผุพัง 
ประมาณปีละ 3,000 ล้านบาทต่อปี รวมถึงเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย ทําให้ในปี 2545 นายลีมยอง
ปาก รับตําแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล จึงได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน (Cheong Gye Cheon 
Restoration Project) ข้ึน ใช้งบประมาณกว่า 380,000 ลา้นวอน หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากประชาชน เป็นตวัอย่างของโครงการที่มีกระบวนการการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์
พ้ืนที่ใหมใ่ห้เกิดข้ึนได้อย่างประสบผลสําเร็จ เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่ประชาชนให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วม
ตลอดกระบวนการ 

 • ปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในกรุงโซล เน่ืองจากกลายเป็น
สถานที่เอนกประสงคใ์นการจดังานแสดงผลงานและความสร้างสรรค์ของเหล่านักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ทั้งในด้านของ
งานศิลปะ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐในหลายประเทศทีแ่วะมาเย่ียม
ชมเพ่ือนําไปเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้กับนักสร้างสรรค์ได้
แสดงผลงานและเป็นที่รวมตวัของเหล่านักสร้างสรรค์ด้วย อันจะนําไปสูก่ารสร้างเมืองสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบ 
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  4)  หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันบก (Namsan Hanok Village)  
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันบกเป็นสถานท่ีหน่ึงที่ได้รวบรวมเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของเกาหลีไว้ เป็นหมู่บ้านท่ีได้จําลองข้ึนมา โดยรื้อถอนเอาบ้านเรือนสมัยราชวงศ์  
โชซอนจากรอบตัวเมืองโซลมาประกอบใหม่ เพ่ือสร้างเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและสามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญไดด้้วย ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 7,934 ตารางเมตร และภายในจะประกอบด้วยสถาปัตยกรรม
โบราณทีแ่สดงถึงเอกลักษณ์ของเกาหลี เชน่ งานแต่งงาน การแสดงระบําหน้ากาก การวาดภาพ และการสาธิต
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน โดยแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) สวนแบบเกาหลี 2) ศูนย์กระสวยอวกาศ และ 3) หมู่บ้าน
เกาหลี ที่มลีักษณะเฉพาะของเกาหลี หรือฮนับกในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึง่เป็นศูนย์กลางที่กลายเป็นแหล่งรู้ท้ังทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรข์องเกาหลีใหก้บัเยาวชนและนักท่องเที่ยว ในด้านของการส่งเสริมศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนได้น้ัน โครงสร้างพ้ืนฐานนับว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการพัฒนาในภาพรวมของ
ประเทศ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่จะให้นักสร้างสรรค์นําเอามาใช้ในการสร้างผลงานหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักสร้างสรรค์ แหล่งของข้อมลูสร้างสรรค์น้ีมีท้ังความรู้ในเชิงของนวัตกรรมเทคโนโลยีและความรู้ในเชงิรากฐาน
วัฒนธรรม ดังน้ัน การสร้างพิพิธภัณฑ์และศูนย์กลางการเรียนรู้ในเชิงของวัฒนธรรมน้ี จะส่งเสรมิให้เยาวชนและ  
นักสร้างสรรค์เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป  
 
3. สรุปและข้อเสนอแนะ 
  3.1 จากการศึกษาดูงานจะพบว่า ประเทศเกาหลีมีการพัฒนาระบบโครงสร้างสนับสนุนต่างๆ ทั้งใน
ด้านของศูนย์กลางการเรียนรู้สําหรับส่งเสริมกลไกในการคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน พ้ืนที่ในการแสดงและ
จําหน่ายสินค้าสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์และศูนย์กลางแหล่งความรู้สร้างสรรค์ทั้งในเชิงนวตักรรม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นโครงการสนับสนุนที่สําคัญในการทีจ่ะบ่มเพาะบุคลากรในทุกระดับของประเทศ  
ให้มีศักยภาพในด้านของความคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการวางระบบในการสนับสนุนให้ธุรกิจและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สามารถเติบโตและขยายไปสู่ตลาดโลกได้ กรณดีังกล่าวมีความเห็นว่า ประเทศไทยอาจจําเป็นต้องศึกษา
และเรียนรู้ถึงการวางนโยบายและการพัฒนาระบบโครงสรา้งสนับสนุนต่างๆ ของประเทศที่ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางและนํามาประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในการดําเนินนโยบาย เพ่ือสนับสนุนและเสรมิสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทยในระยะ
ต่อไป  
  3.2 หากพิจารณาสินค้าแฟชั่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า เคร่ืองหนังและ    
อัญมณี เคร่ืองประดับตกแต่ง รวมถึงเครื่องสําอาง ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากแฟชั่น
ของดารา นักรอ้ง และภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงข้ึนมาในปัจจุบัน ดังน้ัน การที่ภาครัฐของไทยมี
การรณรงค์ใหค้นไทยหันมาแต่งเคร่ืองแต่งกายจากการตัดเย็บด้วยผ้าไทยในชีวิตประจําวัน เพ่ือสร้างเอกลักษณ์
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อาจสอดแทรกภาพลักษณ์เคร่ืองแต่งกายจากผ้าไทยในรูปแบบท่ีทันสมัยผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์ รวมถึงศิลปินดารานักร้อง ซึ่งจะเป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการใชผ้้าไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม่คนรุ่นใหม่ อันจะเป็นการช่วยสร้างสรรค์และสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาตดิ้านน้ีต่อไป    
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  3.3 ผูผ้ลติสินค้าของเกาหลี ใชช้่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าบน Internet บนพ้ืนฐานความได้เปรียบ
ด้าน IT ทําให้เกิดรูปแบบในการนําเสนอสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกสรรอย่างหลากหลาย เป็นการเพิ่มความสะดวก
ให้กับลูกค้าไดม้ีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งภาครัฐของไทยควรทําการอบรมให้ผูผ้ลติไทย มีทักษะใน
การทําธุรกิจบน Internet ตลอดจนสร้างสรรค์และออกแบบ Website ให้สวยงาม น่าสนใจ และสะดวกต่อการหา
ผลติภัณฑ์ของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ    
 3.4 สินค้าแฟชั่นจากเกาหลท่ีีนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยมีคุณภาพและราคาค่อนข้างสูง ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ผลติชาวเกาหลีมีความสนใจทีล่ะลงทุนผลติสินค้าแฟชั่นในประเทศไทย แต่ยงัไม่ทราบถึงความต้องการ
ของตลาดในประเทศไทย ดังน้ัน ภาครัฐอาจทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการดําเนินการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิต
ไทยและเกาหลีใต้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการลงทุนด้านสินค้าแฟชั่นในประเทศ  
 3.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของไทยควรดาํเนินการควบคู่ไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรม
เชิงความรู้ (Knowledge Based Industry) เน่ืองจากทั้งความรู้และความคิดสร้างสรรคต์่างมีความสัมพันธ์กันอยู่ 
สําหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ระยะยาวเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่ของภาคเอกชนจะต้องมีความร่วมมือ
โดยผ่านภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีควรมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้บุคลากรเกิด
แนวคิดมกีารใช้ความคดิเชิงสร้างสรรค์ คือ ต้องมีการพัฒนาระบบการศกึษาควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบโครงสร้าง
สนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ การแสดงออกเวทีสาธารณะ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และก่อให้เกิด
บุคลากรในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชาตติ่อไป  
 3.6 อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยยังมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมน้อยกว่า
ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ ซึ่งการเสริมสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเร่ง
การพัฒนา และในท่ีสดุจะเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในระบบเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ทั้งน้ี 
ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เน่ืองจากมีศักยภาพในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ท่ีมีปัจจัยด้านความโดดเด่นทาง
กายภาพ เช่น ภูมิทัศน์ที่สวยงาม โครงสร้างพ้ืนฐานทางธุรกิจ ทําเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนานในแตล่ะพ้ืนที ่รวมถึงมีผู้ประกอบการท่ีมี
ทักษะเชิงสร้างสรรค์ จึงไม่ใช่เร่ืองยากที่จะทาํให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคอย่าง
แท้จริง  
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